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Beste IDS Leden,
Het skeelerseizoen loopt alweer op zijn einde. Hierbij nog even wat mededelingen voor de laatste
maand.

Let op! aanmelden kan tot 17.30

Clubwedstrijd
De laatste clubwedstrijd zal dus verreden worden op 6 september. Inschrijven is zoals gewoonlijk
voor 18.30 waarna we om 18.45 willen beginnen met de eerste race.
We hebben een beknopt programma opgezet waarmee we willen proberen 19.30 klaar te zijn met
in ieder geval de jonge rijders.
Prijsuitreiking Clubkampioenschap
De prijsuitreiking doen we ook dit jaar weer op een trainingsavond. We hopen dat de prijzen op tijd
klaar zijn om dit op maandag 13 september te doen. Iedereen die 2x aan een clubwedstrijd mee
heeft gedaan krijgt een prijs!
Laatste training
De laatste training zal zijn op donderdag 30 september. We willen hier weer iets speciaals van
maken, daarover later meer.
De Baan
Sommigen zullen al eens wat gehoord hebben maar we zijn met de gemeente bezig om de 200
meter piste te laten voorzien van nieuw asfalt. Waarschijnlijk gaat dat dit najaar plaatsvinden. Ook
zijn we aan het kijken naar het aanbrengen van een coating laag. De banen van Heerenveen en
Wervershoof hebben dat ook. Voordeel van deze coating is dat de wielen minder slijten, de
schaafplekken vaak wat minder erg zijn en dat men graag wedstrijden rijd op deze ondergrond.
Mocht dit doorgaan dan duurt dat nog een aantal jaar omdat deze coating niet op vers asfalt kan
worden gelegd.
Grote Club Actie
Elk jaar doen we mee met de grote club actie. Dit levert jaarlijks een mooi bedrag op voor de club
waar we allerlei leuke dingen mee kunnen doen. Elk jaar zijn onze leden hier fanatiek mee bezig en
we hopen dat jullie allemaal weer hard je best gaan doen.
De boekjes worden vanaf volgende week woensdag uitgedeeld en het is de bedoeling dat ieder
jeugdlid een boekje meeneemt. Verdere info volgt bij de boekjes en in de app groepen.
ALV
Nadat er vorig jaar geen Algemene Leden Vergadering is geweest vinden we dat deze dit jaar zeker
wel plaats moet vinden. De datum hiervoor is 8 oktober. We willen de ouders/leden die hier bij
aanwezig willen zijn, vragen om je hier voor op te geven op ids.bestuur@gmail.com
Dit kan tot 17 september.

Afsluitende BBQ
Met de huidige coronaregels is het niet mogelijk om een BBQ te organiseren. Mocht dit op korte
termijn nog anders worden dan zullen wij onze uiterste best doen om alsnog de BBQ te organiseren.
Vragen of Opmerkingen?
Neem contact op met Peter Wagenaar op 06-20095494 of ids.bestuur@gmail.com

